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PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG 

 

Số:           /KTHT 
V/v phối hợp tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2022 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Châu Thành, ngày     tháng 03 năm 2022 

 

          Kính gửi:  - Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

        - Các Hội, đoàn thể chính trị huyện; 

        - Điện lực Châu Thành; 

        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 224/SCT-QLNL ngày 24/02/2022 của Sở Công thương 

tỉnh Sóc Trăng V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2022; 

Thực hiện công văn số 173/UBND-VP ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành kính đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và 

doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 

đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 26/3/2022 bằng việc làm:  

+ Tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc và 

thường xuyên sử dụng tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị.  

+ Tắt các đèn quảng cáo, đèn trang trí, đèn chiếu sáng ở nơi công cộng.  

+ Tuyên truyền và vận động nhân dân tắt đèn và các thiết bị điện không cần 

thiết trong hộ gia đình. 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện điều hòa tiết giảm 50% công suất 

chiếu sáng đối với các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. 

- Điện lực Châu Thành phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ 

chức tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất theo các hình thức trực tuyến, phát thanh, 

truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người 

khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn, 

sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. 

Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, đề nghị Điện lực Châu 

Thành; UBND các xã, thị trấn và các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện Châu Thành (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành) tổng hợp 

báo cáo Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng để cùng giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kg 

- UBND huyện để b/c; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Phấn Khởi 
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